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MODULBESKRIVNING 

Introduktion till industridesign: Introduktion till konstnärlig gestaltning 

IDK115: Modul 4: Introduktion till visualisera och kommunicera: Virtuell 3D gestaltning 

Modulansvarig lärare: Jonas Ahnmé 

Medverkande lärare: Hakan Alkacir 

Allmänt 

I denna delmodul tränas studenterna i grunderna i 3D-modellering.  
  

Under projektet ligger fokus på att introducera den grundläggande strukturen för 3D-modellering 
med genomgång av gränssnitt och relevanta kommandon och verktyg för att skapa virtuell 3D-form. 
Därefter kommer studenterna att individuellt arbeta med att ta fram förslag för ett antal objekt. I 
dessa förslag ska de tillämpa viktiga grundkommandon för 3D-modellering.  
 
Betygskriterier 
För ett godkänt resultat krävs det att studenten deltar aktivt vid genomgångar, redovisning, samtal 
och handledning med involverade lärare, samt att studenten levererar det som erfordras 
kontinuerligt och till slutredovisningen. Studenten ska vara självständig och aktiv i framställandet av 
de egna presenterade förslagen, samt reflektera kring arbetsprocessen och för val som påverkat 
resultatet. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att: 

● applicera ett antal tekniker för gestaltande av virtuell tredimensionell form 
● på ett grundläggande sätt använda ett 3D-program för att skapa 3D-modeller 

 
 
Kursens uppläggning och undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom genomgångar, handledning och redovisning 
  
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Tutorials Rhino, kan ses  här:  http://www.rhino3d.com/tutorials 
 
  

http://www.rhino3d.com/tutorials


Schema, se även Canvaskalendern för IDBFA1 för justeringar och tillägg 
 
Vecka 45 och 46 (modulen genomförs med halva klassen vecka 45 och med andra halvan 
vecka 46, se Canvas för detaljer) 
Måndag 
10-12 Kursintroduktion och introduktion till 3D-modellering, Rhino – gränssnittet 
13-16 Rhino - grundprimitiver, booleans 

  
Tisdag 
10-12 Rhino - extrude, sweep, loft, revolve med mera 
13-16 D3: Rhino - extrude, sweep, loft, revolve med mera 

  
Onsdag 
10-16 Rhino - eget arbete under handledning  

 
Torsdag 
10--16 Rhino - eget arbete  

  
Fredag 
10-12 Rhino - eget arbete under handledning  
13-16 Slutredovisning Virtuell 3D gestaltning 
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